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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at enhver ambitiøs industripolitik i EU bør bygge på den sociale 
markedsøkonomi, og at den skal være baseret på et stærkt indre marked, både inden for 
EU's grænser og i sin eksterne dimension, og at den bør tage sigte på at reducere 
transaktionsomkostningerne for at fremme en konkurrencedygtig og bæredygtig industri i 
Europa;  mener i denne forbindelse, at alle industripolitiske instrumenter (som f.eks. 
forsknings- og udviklingspolitikken, energipolitikken, konkurrencepolitikken,
handelspolitikken og ”intelligent regulering”) skal tages til hjælp, når der skal reageres på 
globaliseringens muligheder og udfordringer; 

2. er af den opfattelse, at EU’s industripolitik også bør baseres på praktiske projekter, som 
giver europæiske virksomheder og borgere konkrete fordele, som f.eks. GMES-, Galileo-
og ITER-projekterne;

3. understreger nødvendigheden af, at der i forbindelse med udformningen og 
gennemførelsen af industripolitik i EU tages hensyn til de betingelser, som 
industriaffaldsprodukter, især giftigt affald, deponeres under, og hvor det sendes hen, for 
at sikre at industriaffald ikke bliver en miljømæssig, økonomisk eller social byrde for 
samfundene i såvel EU som tredjelande; 

4. bemærker, at fuldendelsen af det indre marked er væsentlig for den europæiske industris 
konkurrenceevne og vækst; understreger, at de europæiske industrier har brug for en reel 
ramme, hvor de kan skabe og udvikle varer og tjenesteydelser på europæisk plan, og 
bifalder i denne forbindelse de forslag, der er indeholdt i loven om det indre marked; 
opfordrer Kommissionen til at identificere anvendelsesområdet for effektivitetsfremmende 
harmonisering og forbedret styring inden for rammerne af loven om det indre marked, 
navnlig for så vidt angår moms, intellektuelle ejendomsrettigheder og EU-patentet, global 
standardisering, mærkning samt specifikke sektorbestemte normer;

5. opfordrer medlemsstaterne til at spille en mere aktiv rolle i forvaltningen af det indre 
marked ved at forbedre samarbejdet mellem de nationale myndigheder og ved at styrke 
den praktiske gennemførelse, anvendelse og overholdelse af bestemmelserne for det indre 
marked; opfordrer medlemsstaterne til at sænke transaktionsomkostningerne gennem 
supplerende foranstaltninger, f.eks. en mere effektiv forvaltning over nettet;

6. understreger behovet for, at de offentlige myndigheder støtter udviklingen af 
nøgleteknologier og understreger, at udarbejdelsen af normer må fremskyndes, eftersom 
dette er af afgørende betydning for at kunne bevare EU's industrielle 
konkurrencedygtighed og stimulere ny vækst, og at dette navnlig gælder udviklingen af 
normer, der stimulerer innovation som et middel til at imødegå de nye miljømæssige og 
sociale udfordringer;

7. bemærker, at det europæiske standardiseringssystem i vid udstrækning har bidraget til 
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virkeliggørelsen af det indre marked og EU-industriens konkurrencedygtighed; opfordrer 
ikke desto mindre Kommissionen til at fremsætte forslag til, hvorledes kvaliteten af de 
europæiske standarder kan forbedres yderligere, og til at fremskynde 
standardiseringsprocedurerne for at sikre, at det ved hjælp af de nye teknologier lykkes 
endnu hurtigere at fremstille innovative produkter til afsætning på det indre marked; 
bemærker, at enhver fremtidig forbedring skal sikre et tæt forhold mellem 
standardiseringsprocessen og markederne og øge de små og mellemstore virksomheders 
deltagelse og adgang;

8. understreger nødvendigheden af, at der i det europæiske standardiseringssystem tages 
hensyn til de små og mellemstore virksomheders og håndværksvirksomhedernes særlige 
kendetegn, især ved at sænke omkostningerne i forbindelse med adgang til standarderne, 
udbredelse af standarder (gennem offentliggørelse af oversigtsdokumenter) og ved at stille 
finansiel støtte til rådighed; insisterer på, at de nationale standardiseringsmyndigheder 
kommer til at spille en nøglerolle i arbejdet med at fremme og styrke de små og 
mellemstore virksomheders og håndværksvirksomhedernes deltagelse i 
standardiseringsprocessen under overholdelse af princippet om national uddelegering;

9. understreger den økonomiske betydning for EU’s industristruktur af de små og 
mellemstore virksomheder og håndværksmæssige fremstillingsvirksomheder; insisterer 
derfor på, at det “tænk småt først”-princip, som blev fremsat i loven for små virksomheder 
("Small Business Act"), gøres til ledende princip bag EU's nye industripolitik for at sikre, 
at der ved udarbejdelsen og gennemførelsen af denne politik tages hensyn til disse 
virksomheders særlige kendetegn;

10. understreger, at EU's industripolitik bør tage hensyn til hele forsyningskæden, som i vid 
udstrækning hviler på de små og mellemstore virksomheder; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udbygge og forbedre initiativer, såsom f.eks. 
erhvervsstøttenetværket ”Enterprise Europe Network”, for at gøre de små og mellemstore 
virksomheder opmærksomme på de potentielle fordele, de kan opnå ved at indgå i 
samarbejde på tværs af grænserne, og at øge antallet af små og mellemstore virksomheder, 
der kan nyde godt af støtte med henblik på at få adgang til nye markeder, anskaffe ny 
teknologi og sikre sig fællesskabsmidler eller –finansiering;

11. finder det afgørende, at markedet overvåges effektivt, hvis EU-industrien skal beskyttes 
mod enhver form for illoyal konkurrence;  opfordrer Kommissionen til at fremsætte 
ambitiøse forslag til en reform af det eksisterende system for markedsovervågning og at 
styrke EU’s koordinerende rolle mellem de nationale myndigheder med ansvar for 
markedsovervågning og toldmyndighederne samt at sikre, at der stilles tilstrækkelige 
ressourcer til medlemsstaternes rådighed;

12. opfordrer Kommissionen til at fortsætte strategien for bedre lovgivning og forbedre 
styringen af det indre marked, navnlig ved at oprette enstrengede kontaktsteder (”one-
stop-shop-schemes”) og fremme grænseoverskridende forvaltning over nettet, idet der 
tages hensyn til de små og mellemstore virksomheders særlige behov; opfordrer 
indtrængende til i sine konsekvensanalyser til at udvise større opmærksomhed over for 
den nye lovgivnings virkninger for industriens konkurrenceevne og foretage en 
gennemgang af den eksisterende lovgivning med dette for øje;
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13. fremhæver, at prækommercielle offentlige indkøb vil kunne sætte afgørende skub i nye 
markeder på området for innovative og grønne teknologier og samtidig desuden forbedre 
kvaliteten og effektiviteten af de offentlige tjenester; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at forbedre kommunikationen med de offentlige tjenester omkring de 
eksisterende muligheder for prækommercielle offentlige indkøb;

14. finder, at de prækommercielle offentlige indkøbs betydning som stimulering af et 
innovativt industrielt grundlag ikke bør undervurderes; anmoder i denne forbindelse EU’s 
medlemsstater om i fuld udstrækning at benytte de prækommercielle offentlige indkøbs 
potentiale som en innovativ faktor og et værktøj, der kan forbedre de små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige indkøb, hvilket gør det muligt effektivt at 
identificere og stimulere de markeder, som EU's virksomheder kan få mest ud af;

15. er af den opfattelse, at innovation ligger til grund for enhver industripolitik; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme væsentlige teknologier gennem en 
innovationsfremmende og teknologineutral ramme, idet de sikrer respekten for 
intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder; mener i denne sammenhæng, at 
offentlige kontrakter kan spille en vigtig rolle gennem en større vægt på stimulering af 
innovation og fremme af bæredygtige produkter, især gennem en udbygning af de 
prækommercielle offentlige indkøb, som er et område, hvor EU er langt bagud i forhold til 
sine vigtigste konkurrenter; tilskynder de offentlige myndigheder til at støtte 
offentlighedens accept af nye teknologier på basis af videnskabelige beviser; finder det af 
afgørende vigtighed at få styrket de menneskelige ressourcer, navnlig gennem 
foranstaltninger til hindring af hjerneflugt fra EU og ved på innovative områder at skabe 
”klynger” (clusters) for at sikre vækst og konkurrencedygtighed i EU, især ved hjælp af 
offentlig-private partnerskaber;

16. understreger, at beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder er af grundlæggende 
betydning for beskyttelsen af den europæiske knowhow og fremme af innovation i EU, 
hvilket især sker ved at intensivere bekæmpelsen af forfalskning og nedsætte 
patentomkostningerne i EU; appellerer i denne forbindelse til medlemsstaterne og 
Kommissionen om at fortsætte deres bestræbelser på så hurtigt som muligt at få indført et 
EU-patent og en hensigtsmæssig tvistbilæggelsesordning samt at øge midlerne til og 
koordinationen mellem toldmyndighederne og tilsynsmyndighederne for markedet for 
mere effektivt at kunne opspore forfalskede produkters indtrængen på det indre marked;

17. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til, såfremt det ikke lykkes at nå til enighed 
på EU-plan, at videreføre deres bestræbelser på at indføre et EU-patent ved at indføre 
styrket samarbejde, som gør det muligt at udarbejde en konkurrencedygtig og innovativ 
EU-industripolitik;

18. bemærker, at EU-industrier med høj værditilvækst udsættes for stigende begrænsninger af 
adgangen til råvarer (f.eks. ikke-jernholdige metaller) på grund af det hurtigt voksende 
pres på verdensplan fra vækstøkonomiernes efterspørgsel;  understreger, at det først og 
fremmest drejer sig om at udvikle og udtænke en EU-politik for genbrug af råvarer som 
støtte for EU’s industripolitik ved at afhjælpe vanskelighederne ved genbrug af affald og i 
så vid udstrækning som muligt at fremme genanvendelsen af affald; anmoder 
Kommissionen om at føre an i arbejdet med at udvikle en ny organisationsmodel for 
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bæredygtig produktion under hensyntagen til de cykliske processer, som allerede hersker 
inden for flere sektorer, som f.eks. fremstilling af aluminiumsprodukter;

19. understreger, at virksomhedernes, navnlig de små og mellemstore virksomheders, adgang 
til finansiering er utilstrækkelig, og at EU bør nytænke for at lette rammebestemmelserne 
for en udvikling af investering i realøkonomien; mener, at det især i en budgetmæssig 
krisetid mere end nogensinde før vil være nødvendigt at undersøge nye 
finansieringsmuligheder, især ved at mindske fragmenteringen af venturekapitalmarkedet, 
udvikle nye innovative offentlig-private partnerskaber, som f.eks. fælles 
initiativteknologier, samt at styrke Den Europæiske Investeringsbanks rolle; understreger 
nødvendigheden af at lette små og mellemstore virksomheders adgang til den finansiering, 
der er mulighed for på finansmarkederne;

20. mener, at konkurrencepolitikken, under overholdelse af reglerne i det indre marked, skal 
opfylde en ambitiøs industripolitiks behov;

21. understreger, at arbejdsmarkedets parter er de bedst kvalificerede til at forvalte de 
passende justeringer efter den økonomiske krise, og glæder sig over forslaget i loven om 
det indre marked om, at der gennemføres en fælles høring af arbejdsmarkedets parter med 
henblik på forhåndsprogrammering af virksomhedsomstrukturering med udgangspunkt i 
en mere effektiv udnyttelse af midlerne til omstruktureringsformål;

22. bemærker, at EU-industrien i stadig højere grad er afhængig af servicen over for 
virksomhederne, og at det derfor nødvendigt at være særlig opmærksom på samtlige led i 
produktionskæden; glæder sig i denne forbindelse over den vilje, som Kommissionen 
udviser ved at lægge større vægt på disse indbyrdes afhængighedsforhold;

23. bekræfter nødvendigheden af, at der hurtigt gøres fremskridt inden for kapitlet om den 
indbyrdes forbindelse mellem EU-virksomheder, således at informationen kan gøres 
gennemskuelig og troværdig for såvel producenter som forbrugere;

24. opfordrer Kommissionen til at sikre lige vilkår på globalt plan for den europæiske 
industri, hvad angår lovgivningsmæssige krav og adgang til vore partneres markeder, især 
i forbindelse med offentlige indkøb, samt til at udforme en strategi til at understøtte 
internationaliseringen af SMV’er. mener, at enhver ambitiøs økonomisk og social strategi 
fra EU's side skal indeholde en virkelig ekstern dimension; mener, at Europa bør forsvare 
sine interesser og sine værdier mere assertivt, på et gensidigt grundlag og til gensidig 
fordel.



AD\853069DA.doc 7/7 PE452.595v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 10.1.2011

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

27
2
1

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De 
Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Philippe Juvin, 
Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, 
Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, 
Laurence J.A.J. Stassen, Bernadette Vergnaud

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Regina Bastos, Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley Fox, Jean-Paul 
Gauzès, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Lena 
Kolarska-Bobińska, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Antonyia 
Parvanova, Sylvana Rapti, Marek Siwiec


